
BBSSNNLLEEUU//660044  ((DDEEVV))            
  
TToo,,  
  
SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr  
CCMMDD  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,  JJaannppaatthh,,  
NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  
SSiirr,,    
  
SSuubb::  --  DDiiffffiiccuullttiieess  bbeeiinngg  ffaacceedd  bbyy  tthhe

rreeqquueessttiinngg  ttoo  ddeeffeerr  tthhee  iimmpplleemmee
  
RReeff::  --  ((11))  BBSSNNLL  lleetttteerr  nnoo..DD..OO..NNoo..BBSSNNLL
  ((22))  BBSSNNLLEEUU  lleetttteerr  nnoo..BBSSNNLLEEUU//6600
  
IInn  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  oouurr  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr
kkiinndd  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..
  
TThhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee  hhaass  sseett  tthhee  gguuiiddee
ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  oouurr  lleetttteerr  cciitteedd  uunnddeerr  rree
tthhee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess,,  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  iimmpp
wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ffuurrtthheerr  ssuubbmmiitt  tthhaatt,,  tthhee  gguu
tthhee  oonnlliinnee  aatttteennddaannccee  ssyysstteemm,,  hhaass  nnoott 
ppeerrssoonnss,,  wwhhoo  aarree  rreeccrruuiitteedd  uunnddeerr  tthhee  SSpp
  
PPrreesseennttllyy,,  tthhee  ssppoorrttss  ppeerrssoonn  wwhhoo  aarree  ssee
ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthheeiirr  pprr
wwiitthh  aa  22  hhoouurrss,,  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ccaarrrryyiinn
  
HHoowweevveerr,,  tthhee  gguuiiddeelliinneess  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCo
ttaakkeenn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn,,  tthhee  aaffoorreemmeenntt
dduuttyy,,  bbeeiinngg  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  ssppoorrttss  ppeerrssoon
  
TThhaannkkiinngg  yyoouu  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
 

 

 

 

              

hee  NNoonn--EExxeeccuuttiivveess  iinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  oonn
eennttaattiioonn  ooff  tthhee  ssaammee  --  rreegg..    

LLCCOO--AADDMMNN//6622//66//22002200//AAddmmnn..  ddaatteedd  2255..0088..22002222  
60044((DDEEVV))  ddaatteedd  2288..0099..22002222..  

rr  rreeffeerreennccee,,  wwee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinn
..  

eelliinneess,,  ffoorr  oonnlliinnee  aatttteennddaannccee  ssyysstteemm,,  vviiddee  lleetttteerr  cciitte
eeffeerreennccee  ((22)),,  wwee  hhaavvee  mmeennttiioonneedd  tthhee  vvaarriioouuss  ddiiffffiiccuulltt
pplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  oonnlliinnee  aatttteennddaannccee  ssyysstt
uuiiddeelliinneess  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCoorrppoorraattee  OOffffiiccee,,  wwiitthh  rreeggaarrdds

t  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  ffaacciilliittyy  tthhaatt  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeee
ppoorrttss  QQuuoottaa..  

eelleecctteedd  ffoorr  tthhee  rreessppeeccttiivvee  AAllll  IInnddiiaa  TTeeaammss,,  aarree  pprroovviiddee
rraaccttiissiinngg..  OOtthheerr  ssppoorrttss  ppeerrssoonnss,,  rreeccrruuiitteedd  uunnddeerr  tthhee  SS
nngg  oouutt  tthheeiirr  pprraaccttiissiinngg..  

Coorrppoorraattee  OOffffiiccee  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  oonnlliinnee  
ttiioonneedd  ffaacciilliittyy  ii..ee..,,  pprreesseennttllyy  iinn  vvoogguuee..  NNoonn--eexxtteennssiioonn

onnss,,  wwiillll  sseevveerreellyy  hhaammppeerr  tthheeiirr  ssppoorrttss  ccaarreeeerr..    

  
                    3300..0099..22002222  

nnlliinnee  aatttteennddaannccee  ssyysstteemm  --  

nndd  nnoottiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  yyoouurr  

eedd  uunnddeerr  rreeffeerreennccee  ((11))..  IInn  
ttiieess  tthhaatt  wwoouulldd  bbee  ffaacceedd  bbyy  
tteemm..  IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  

dss  ttoo  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  
eeenn  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhee  ssppoorrttss  

eedd  wwiitthh  aa  bbrreeaakk  ooff  44  hhoouurrss,,  
SSppoorrttss  QQuuoottaa,,  aarree  pprroovviiddeedd  

  aatttteennddaannccee  ssyysstteemm  hhaass  nnoott  
n  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  bbrreeaakk  ffrroomm  


